
KRIZOVÝ ŠTÁB ORP LITOMĚŘICE 

 

Zápis z jednání krizového štábu 

 

konaného dne 9. 4. 2020 v 11.00 

 
Místo konání: Litoměřice 

 

Přítomni: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ (on-line), Mgr. Karel KREJZA, Mgr. Milan ČIGÁŠ, 

Ing. Bc. Eva BŘEŇOVÁ, Ivan KRÁLIK, Miroslav LETAFKA 

 

- KŠ se sešel v omezeném rozsahu dle potřeby předsedy KŠ 

 

Průběh jednání: 

 

- Mgr. Milan ČIGÁŠ 

Vzhledem k informaci MV o přijetí KO týkajícího se jednání zastupitelstev, 

připravujeme se na jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které se uskuteční dne 

23. dubna 2020 od 16.00. V současné době pracujeme s pracovní verzí osobní účasti 

členů při dodržení všech povinností, zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a 

dodržení vzájemného odstupu 2 m. Z tohoto důvodu pracujeme s přesunutím jednání 

na hlavní sál KD, ladíme možnosti ozvučení sálu, zajištění hlasování a zajištění 

promítání textu usnesení na plátno. Dále pracujeme s verzí s účastí veřejnosti 

spočívající v její osobní přítomnosti při dodržení všech povinností, zakrytí úst a nosu 

rouškou či jiným způsobem a dodržení vzájemného odstupu 2 m. Z výše uvedených 

důvodů rozpracováváme on-line přenos (více kamer), zajištění pultu s mikrofonem pro 

veřejnost, občany (kamera), zajištění dvou samostatných telefonních linek (mobil) pro 

občany (dva operátoři na hlavním sále) s možností zapojení se do diskuze 

(telekonferenční hovor). On-line přenos jednání zastupitelstva města – web města, FB, 

You Tube. Založení samostatné e-mailové adresy pro zaslání příspěvku občanů 

k jednotlivým bodům programu, dále pro přihlášení se do diskuze k jednotlivým 

bodům a způsobu komunikace směrem k občanům. V rámci diskuze, pokud bude 

položen dotaz směrem k MěÚ, bude tento jen zaznamenán (tajemníkem úřadu) a bude 

zodpovězeno dodatečně písemně. 

Zítra večer, na Velký pátek, ve 20:30 rozezní litoměřické náměstí státní hymna, 

o 15 minut se tak stane i před Nemocnicí Litoměřice jako poděkování lidem, kteří stojí 

v současné době v první linii proti boji s COVID 19 (lékaři, zdravotní sestry, 

pracovníci sociálních služeb, prodavači, popeláři, všichni dobrovolníci ochotní pomoci 

druhým atd.) 

  

- Miroslav LETAFKA 

Podána informace o mimořádném opatřeních MZ vydaném 8. 4. (týká se pouze 

zdravotnictví, poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče), během dnešního 

dne je očekáváno legislativní prodloužení nouzového stavu ze strany Vlády ČR. 

K dnešnímu dni bylo od vyhlášení NS (12. 3.) vydáno 50 UV (krizových opatření) a 2 

NV v souvislosti s COVID 19, dále od 27. ledna, 44 MO nebo ochranných opatření 

MZ a několik rozhodnutí MZ. Tato legislativa předávána členům KŠ a na obce 

v rámci ORP, pokud možno se stručným vysvětlením. Za pomoci KST máme přehled 



o aktuálně platných opatřeních, přehled je pravidelně aktualizován a v současné době 

využíván z důvodu zvýšeného počtu dotazů od starostů obcí ORP pro objasnění 

legislativy, která je v daný okamžik platná. 

Ze strany HZS (KOPIS) je od včerejšího dne zasílán starostům ORP přehled 

mobilních odběrových týmů AČR, dále je průběžně aktualizován. V ÚK by měly 

působit dva týmy. I přes včerejší komunikaci s HZS, KVV a KÚ není tč. známo, zdali 

by se tyto týmy daly využít ve prospěch KŠ ORP či obcí v rámci ORP. Z dosud 

zjištěných informací budou tyto jednotky pravděpodobně využívány od dnešního dne 

pro provádění chytré karantény na území ÚK, jako posila KHS a možná využívány 

pro použití v ohniscích nákazy, žádné oficiální informace mimo přehledu týmů KŠ 

zatím neobdržel, informace čerpány pouze z médií.  

Opětovné upozornění pro starosty obcí – ÚK připravuje a kompletuje speciální sety 

OOP, které obsahují zejména ochranné brýle, štíty, obleky, návleky na boty a 

respirátor FFP2, případně jeho ekvivalent v podobě respirátoru. Tyto sety jsou 

uskladněny v centrálním skladu na KÚ a jsou k dispozici všem sociálním službám, 

kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. V případě, že taková 

situace nastane, je třeba kontaktovat stálou službu výdejního místa na KÚ (mobilní 

číslo na stránkách kraje). Na příkladu města Terezín ověřeno, že tento systém funguje. 

 

Výdejní místa dnes v provozu od 7.00 do 18.00. Provoz během velikonočních svátků: 

- Pá 10.4.2020 7.00 – 12.00 

- So 11.4.2020 ZAVŘENO 

- Ne 12.4.2020 ZAVŘENO 

- Po 13.4.2020 ZAVŘENO 

Od úterý 14. 4. budou výdejní místa na Správě a údržbě silnic ÚK v provozu každý 

všední den od 7.00 do 18.00, již nebude fungovat nepřetržitý provoz. 

  

 

Další zasedání KŠ dle potřeby 

 

V Litoměřicích dne 9. dubna 2020 

 

zapsal tajemník krizového štábu Miroslav Letafka 

 

Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 

předseda krizového štábu ORP Litoměřice 


